Håndballklubben Grane:
Dere foresatte er den viktigste
ressursen for Grane Håndball.

Velkommen til

IK Grane
Arendal
Håndball
sesongen 2017/2018

Dere er viktige støttespillere for
barna, dere er med til å skape
det gode laget ved å stille opp
når det er bruk for dere, ved å
støtte trenerne og ikke minst
barna og laget.
Styret ønsker å informere dere
hvor dere finner mer
informasjon og hvordan
klubben er bygget opp.
Styret ønsker foresatte og barn
velkommen i klubben og håper
det vil bli til mange gode år med
gøy trening.

Mere Informasjon?
Info om IK Grane Arendal
Håndball, lagene, turneringer og
annet finner du på Grane
Håndball sin hjemmeside på
internett:
www.granehandball.no
Informasjon om kampdatoer,
haller, terminlister, resultater
osv finner du på Norges
Håndballforbunds hjemmesider:
www.handball.no
IK Grane Arendal Håndball
tilhører ”Region Sørvest”
Grane Håndball har også en
aktiv Facebookgruppe: Grane
Arendal håndball
foreldregruppe, hvor mye
informasjon legges ut. Søk den
opp og bli med, da får du siste
nytt om hva som skjer i klubben.

Når barnet ditt spiller i Grane:
Hva får barna?
•
•
•
•
•
•
•
•

Trening i et trygt og godt miljø
Treningstid i hall
Muligheten til å mestre en idrett
Trenere med høy kompetanse
Spillerdrakter
Delta kostnadsfritt på 2 turneringer (Nidelv Cup og Julecupen), samt
sesongavslutningen i april
Dommere til hjemmekampene
Nødvendige forsikringer

Grane tilbyr dere:
•
•
•
•

Trening for barna i et trygt miljø og samhold i et lag
Muligheten til å delta i aktiviteter sammen med barnet
Muligheten til å være med og påvirke hvordan aktivitetene i klubben skal være
både sportslig og sosialt
Sterkt rabatterte priser på treningstøy, utstyr samt tjenester hos våre
samarbeidspartnere

Hva må de foresatte i laget gjøre:
•
•
•
•
•
•

Betale medlemskontingent og treningsavgift til IK Grane Arendal Håndball.
Betale forsikring til Norges idrettsforbund
Stille opp når klubben har dugnad eller arrangere aktiviteter for å skaffe midler til
klubben.
Tidtaking, sekretariat under kamp eller dugnad i kiosk når ditt lag har arrangørdag i
Granehallen.
Betale egenandel til turneringer (ikke Nidelv- og Julecup) og lengre reiser for laget
til ditt barn
Stille på foreldremøter og være foreldrekontakt (2 stk per lag)

Vi håper du blir en aktiv medspiller for laget!

Huskeliste for treningene:
Huskeliste for treningene
•
•
•
•
•
•

•

BALL. Skal alltid være med. Det viktigste verktøyet for å lage mål
DRIKKEFLASKE. Vann bør drikkes under trening, og etter trening. Det er ikke lov å
dele drikkeflaske
JOGGESKO. Anbefaler all løpetrening i og utenfor hall med joggesko
HÅNDBALLSKO. Anbefaler all håndballspesifikk trening i håndballsko
KNEBESKYTTERE: Ikke en nødvendighet, men kan være lurt å bruke
TØY: Anbefaler å trene i shorts og t-skjorte, men ha joggedress tilgjengelig. Det er
viktig å ha med et tørt skift til alle treninger. Gå aldri hjem i våte/svette klær.
Anbefaler å dusje i hallen
LANGT HÅR: Benytt strikk i håret både på trening og kamp

Treningstider:
Treningstidene vil dere finne på hjemmesiden www.granehandball.no og Facebook. Ved
skolestart setter klubben også inn en annonse i Agderposten og Arendals Tidende, der
treningstidene blir presentert. Du finner også plakat på FB som kan printes og henges opp
på ditt barns skole – styret takker for hjelpen.
Grane Håndball tar inn nye spillere hele året. Kontaktpersoner/trener for det enkelte lag
finner du på www.granehandball.no dersom man har spørsmål.

Organisasjon:
IK Grane Arendal Håndball er organisert under IK Grane Arendal Allianse.
Allianseidrettslaget består av 4 idrettslag i tillegg til 3 grupper:
• IK Grane Arendal Fotball, IK Grane Arendal Håndball, IK Grane Arendal Orientering
og IK Grane Arendal Friidrett
Grupper direkte under IK Grane Arendal Allianse er:
• Allaktivitet og Ski
Mer info om IK Grane Arendal Allianse sine aktiviteter, se www.ikgrane.no.
IK Grane Arendal Håndball er har et eget styre. Under styret er det flere utvalg med
forskjellige ansvarsområder:
•

Markedsutvalg, Sportslig utvalg, Økonomiutvalg, Kioskutvalg, Julecupkomiteen,
Arrangementsutvalg, Håndballskole etc.

Vår visjon er at Grane Håndball skal kjennetegnes som klubb ved å skape positive
opplevelser, glede og begeistring, og vår ambisjon er at vi skal bli den mest attraktive
klubben på Sørlandet.
All idrettslig aktivitet skal bygge på Grane Håndball sine kjerneverdier som er glede,
utvikling, trygghet, fellesskap og mangfold. Grane Håndball skal aktivt arbeide for å utvikle
et godt og trygt idretts- og treningsmiljø, og ha et samfunnsansvar som knytter bånd
mellom både unge og eldre og mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede.
Har du lyst og mulighet til å bidra mer enn som foreldre/foresatte, er det bare å ta kontakt.
Vi finner sikkert en oppgave som passer ditt ønske.

Kontaktinformasjon
IK Grane Arendal Håndball blir drevet kun på dugnadsbasis og vi har ikke fast ansatte. Mer
informasjon om kontaktpersoner, adresser, telefon etc. finner du på
www.granehandball.no

Treningsavgift
Alle barn må meldes inn på: https://minidrett.nif.no/

Når dette er gjort blir treningsavgiften og
årskontingent automatisk tilsendt. Barna betaler
etter hvor mange treningsøkter laget har. Det
kommer altså to oppkrevninger i året – en for
medlemskap av Grane Håndball og en for selve
treningen. Ta kontakt om dere lurer på noe:
post@granehandball.no

IK Grane Håndball
Postboks 187
4802 ARENDAL
Org.nr 995 917 319

Grane håndball sine
samarbeidspartnere:

Støtt IK Grane send SMS til 2020:
GRASROTANDELEN 979571380

